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Ötvös Csaba

„és köntösödre sorsot.” 
A bőrruha értelmezései az antik gnosztikus és korai 
keresztény hagyományokban1

„dicsőségbe és ékességbe öltöztél,
világossággal mint köntössel körül vagy öltve”

(Zsolt 104,2)

„a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltözni, 
és ennek a halandó testnek halhatatlanságba”

(1Kor 15,53)

„Mezítelen voltam és felöltöztettetek”
(Mt 25,36)

I.

Az ószövetségi beszámoló szerint a bűnbe esett emberpárt az elhangzó átok után 
az Úristen maga készítette bőrruhába öltöztette (Gen 3,21; gör. χιτών δερμάτινος, 
lat. tunica pellicia, kopt Gen [S] fordításban a Sthn2 [ruha, öltözet], a címben idé-
zett Zsolt 21,19-ben a ἱμάτιον szerepel [LXX], az Újszövetség sahidi fordításában a 
Jn 19,24-ben a Hoi +te áll a ruha, és a H\ bsw a köntös helyén3). A bőrruha, a tunika 
– vagy talán helyesebb a bőrköntös (esetleg -kabát) kifejezés – számos értelmezést 
hívott napvilágra, amelyek tágabb kontextusa magában foglalja mind a test, mind 
a bűnbeesés előtti, mind a bűnbeesés utáni, mind a feltámadásban megvalósuló 
ember státusának és természetének meghatározásait is. 

Vizsgálódásom középpontjában a biblikus kifejezés antik recepciótörténetének 
néhány keresztény és gnosztikus példája áll. A rövid elemzés fő kérdése a bőrruha 
értelmezése körül kibontakozott polémia, amely részint a keresztény és a gnoszti-
kus interpretációk között, részint pedig a keresztény hagyományon belül alakult ki.

A két hagyomány közötti vita fő argumentuma volt a hereziológiai irodalomban, 
hogy a cáfolatokat író atyák szerint a gnosztikus szerzők tévesen a testtel azonosí-

1 A dolgozat elkészülését az OTKA 81278 sz. pályázata támogatta.
2 A sahidi és bohairi nyelvjárásokban a Sthn terminus szolgálhatott mind a χιτών, mind a ἱμάτιον 

fordítására, ehhez lásd Crum 597a. A Lagarde által közölt bohairi fordításban ez a terminus jelenik 
meg (Lagarde 1867, 8). 

3 A χιτών gör. terminusnak nincs egységes fordítása. A kopt szövegekben előfordulhat pl. a balot 
(Crum 38 a-b), loou (Crum 147a), Sthn (597a), H\ bsw (660a), Hoi +te (720b). Ezek több eset-
ben a ἱμάτιον fordításaként is szolgáltak. 
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tották a bőrruhát, és részben ebből következően jutottak el a test leértékeléséhez 
és megvetéséhez.4 A keresztény hagyományon belül megjelenő értelmezésekben 
hasonló módon az eretnekként bélyegzett tanítás ismérve lett ez, a későbbiekben 
pedig, az 5. sz-tól a bőrruhához társított értelmezések között megmutatkozó elté-
rések a keleti és a nyugati hagyományok eltérő irányainak is fontos elemévé váltak.5 

Jelen vizsgálat első lépése az egyházatyák polemikus beszámolói alapján a 
gnosztikusok elleni vád bemutatására és rekonstruálására koncentrál. A második 
rész az antik gnózis primér forrásait (a nag hammadi könyvtár iratait) vizsgálja, míg 
az előadás harmadik részében a vita tágabb kontextusát fogom bemutatni, a kortárs 
egyházi hagyományban kibontakozó teológiai tanítások néhány példájának elem-
zésével.

II. A vád

Az atyák által kezdeményezett polémia középpontjában a test és a bőrruha azonosí-
tása áll. A vádpont egy olyan toposz, amely szervesen kapcsolódik az atyák egyházi 
hagyományból építkező teológiájához, és ennek tükrében a teológiai rendszer ele-
meként és a cáfolat eszközeként is szolgált, hogy elhatárolódjanak az eretnek szer-
zőktől és tanításoktól.

Az azonosítást Irenaeus először a valentiniánusokkal kapcsolatban említi, a kö-
zéjük sorolt Ptolemaiosz rendszerét bemutató szövegrészben (Adversus haereses I, 5, 
5):6 „miután megformálta világot, megalkotta a földi embert, de nem ebből a száraz 
földből, hanem a láthatatlan szubsztanciából, a nem szilárd, folyékony anyagból 
véve, és ezután a leírásuk szerint ebbe belelehelte a lelki embert. És ez az, ami a 
kép és a hasonlatosság szerint lett teremtve. A kép szerinti az anyagi hasonló Isten-
hez, de nem lényegileg; a hasonlóság [ὁμοίωσις] szerinti a lelki. Ezért nevezik a 
szubsztanciáját az élet szellemének, mivel egy szellemi kiáradásból [ἐκ πνευματικῆς 

4 Jelen vizsgálat kérdésfelvetése szélesebb értelemben a test problematikájához tartozik, és ezáltal a 
teológia számos, a dolgozatban nem érintett területét foglalja magában. Meg kell említeni, hogy a 
vizsgált korszakban a korai keresztény hagyományokban több olyan terület van, amely hozzátartoz-
hat a vizsgálathoz, mert szorosan a test és a testiség értelmezésével függnek össze, de tárgyalásuk 
szétfeszítené a kereteket. A dolgozatban nem említett témakörök közül talán a doketizmus a legjelen-
tősebb, amely a vizsgálat tárgyát képező bőrruha- értelmezéshez hasonló módon toposzként kötődik 
az eretnek irányzatokhoz. De emellett említhetők még a szélsőséges aszketizmus vagy akár a kereszt-
ség körüli kérdések is, amelyekre utalok majd a későbbiekben.

5 Ehhez lásd pl. Nellis 1987. Az egyház hagyományán belül a talán legfontosabb kérdés az volt, hogyan 
definiálták az ember természetes állapotát. Az erre adott válaszból levonható következtetések messze 
meghaladják a dolgozat tárgykörét, ezért csak jelzem, hogy a teremtettség és halandóság állapotának 
elfogadása által körvonalazható alapból kibontakozó két hagyományszál Irenaeus és Órigenész mun-
káira vezethető vissza. 

6 In: Irenaeus: Adversus haereses I. Fontes Christiani 8/1, 160-161.
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ὑπορροίας] származott. Ezután körülborította a bőrrel, azt mondják, és ezt az ér-
zéki [érzékelhető] testre értik.”7

Habár a leírás nem tér ki a részletes ismertetésre, elemzésünk szempontjából az 
utolsó mondat bír nagy jelentőséggel, mert itt jelenik meg a bőrköntös és az érzéki 
test azonosítása. 

Egy hasonló, de ezt az értelmezést nem teljes egészében lefedő megközelítés-
ről alexandriai Kelemen számol be. Az egyházatya a valentiniánus iskolához sorolt 
Theodotosz tanításainak kivonataiban említi a bőrruhát (55, 1), mint az Ádámot 
alkotó három természeten túli negyediket, amely a földi, anyagi elem.8

Az embert összetett létezőként bemutató tanítás különössége az, hogy nem a 
megszokott és elterjedt három (test, lélek, szellem), hanem négy elemet különböz-
tet meg.  A kivonatokban nem találunk olyan leírást, amely kiegészíthetné a rövid 
ismertetést, és megkönnyíthetné a pontosabb azonosítást, de az egyházatya vélhe-
tően az érzéki testre gondolt.

 A Sztrómateisz egyik részletében is megjelenik a vizsgált tanítás. Cassianushoz és 
a vele hasonló véleményt képviselőkhöz kapcsolja a test és a bőrruha azonosítását 
(Strom 3, 14, 95).

Kelemen érve olyan módon illeszkedik nemcsak a korábban bemutatott theo-
dotoszi elképzeléshez, hanem az irenaeusi beszámolóhoz is, hogy néhány sorral 
korábban Cassianus felfogását a valentiniánus iskolából eredezteti (és Tatianoszé-
hoz hasonlítja).

Van azonban még egy olyan idézet, amely árnyalhatja az eddigi megállapítá-
sainkat. A Panarion 1, 415, 14-22-ben már egy fentebb bemutatott beszámolóval 
találkozhatunk,9 amelyben Kelemen a valentiniánusok tanításait mutatja be.

Az idézet részletes elemzését elkerülve, most csak annak illusztrálására haszná-
lom fel, hogy rávilágíthassak arra, hogy 1) Kelemen szövege szó szerint megegyezik 
Irenaeus leírásával. Erre alapozva azt is mondhatjuk, hogy Kelemen szó szerint át-
vette Irenaeus szövegét, és ezzel talán 2) a szövegben cáfolt tanításban is az irena-
eusi szempontokra ismerhetünk; és ezen megfontolások alapján 3) feltételezhető az 

7 Δημιουργήσαντα δὴ τὸν κόσμον, πεποιηκέναι καὶ τὸν ἄνθρωπον τὸν χοϊκόν, οὐκ ἀπὸ ταύτης 
δὲ τῆς ξηρᾶς γῆς, ἀλλὰ ἀπὸ τῆς ἀοράτου οὐσίας, ἀπὸ τοῦ κεχυμένου καὶ ῥευστοῦ τῆς ὕλης 
λαβόντα, καὶ εἰς τοῦτον ἐμφυσῆσαι τὸν ψυχικὸν διορίζονται. καὶ τοῦτον εἶναι τὸν κατ’ εἰκόνα 
καὶ ὁμοίωσιν γεγονότα, καὶ κατ’ εἰκόνα μὲν τὸν ὑλικὸν ὑπάρχειν, παραπλήσιον μέν, ἀλλ’ οὐχ 
ὁμοούσιον ὄντα τῷ θεῷ· καθ’ ὁμοίωσιν δὲ τὸν ψυχικόν, ὅθεν καὶ πνεῦμα ζωῆς τὴν οὐσίαν 
αὐτοῦ εἰρῆσθαι, ἐκ πνευματικῆς ἀπορροίας οὖσαν. ὕστερον δὲ περιτεθεῖσθαι λέγουσιν αὐτῷ 
τὸν δερμάτινον χιτῶνα· τοῦτο δὲ τὸ αἰσθητὸν σαρκίον εἶναι θέλουσι. Vö. I, 30, 9, ahol megtudjuk, 
hogy az ember teremtéséről szóló ophita és séthiánus tanok szerint az eredeti és a bukott állapot 
különbsége abban áll, hogy az eredeti spirituális test a kiűzetés után átváltozott anyagi testté. Itt az 
egyházatya a bőrruháról nem tesz említést. 

8 Az értelmezés különösségéről csak annyit jegyzek meg, hogy nincs párhuzama a gnosztikus hagyo-
mányban, és a kommentárirodalomban sem kapott nagy hangsúlyt. Egy lehetséges értelmezésére a 
későbbiekben visszatérek.

9 In: TLG (Diogenes).
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is, hogy a kelemeni korpusz más, a vizsgált területhez tartozó részeit is köthetjük 
az irenaeusi eredethez, amelyet átvett a cáfolat szempontrendszerével együtt, de 
azokat saját ellenfeleihez és azok tanításaihoz igazította.

A két egyházatya véleményét összefoglalóan úgy jellemezhetjük, hogy mindket-
ten a valentiniánus hagyományhoz sorolt szerzők tanításai között említik az értel-
mezést. A test és a bőrruha azonosításának tágabb kontextusát és a korai keresztény 
hagyományban elfoglalt helyét Kelemen véleménye világítja meg azzal, hogy az 
enkratita hagyomány tanításai közé sorolta.

Azt azonban, hogy ezt a cáfolt szerzők hogyan értették, és hogyan kapcsolták 
össze a bibliai beszámolóval, nem tudjuk, mert erről nem tettek említést az egyház-
atyák.

Vizsgálatunkat ezután a cáfolt tanítás mibenlétére kell irányítanunk. Elfogadva 
az atyák véleményét, elsősorban a valentiniánus hagyományhoz sorolt iratokra kell 
koncentrálnunk.

III. A primér források

Ha az antik gnózishoz sorolt iratokat vesszük vizsgálat alá, azzal kell szembesül-
nünk, hogy az egyházatyák polémiájának tárgya csak viszonylagosan rekonstruál-
ható. 

Mindenekelőtt azt a feltételezést kell elfogadnunk, hogy az egyházatyák által 
cáfolt nézetek és a primér forrásokban olvasható mitologikus beszámolók egyazon 
hagyomány részei, és ezen hagyományon belül vagy egy fejlődési sorba, vagy leg-
alábbis azonos értelmezési irányba tartoznak. Ezen megjegyzés fényében kapcsol-
ható össze a két hagyományszál, és válik rekonstruálhatóvá az egyszerűség kedvé-
ért gnosztikusnak nevezett álláspont.

A második feltételezés, amit szintén el kell fogadnunk, az, hogy az egyházatyák 
hűen rekonstruálják, idézik, vagy foglalják össze az általuk cáfolt tanítást.

Ha mindkét premisszát elfogadjuk, akkor eljuthatunk a primér forrásokhoz. 
Ott azonban azzal kell szembesülnünk, hogy a mitologikus traktátusokban nem 
olvasható olyan variáns, amely szó szerint idézi vagy használja a bőrruha biblikus 
kifejezését. A nag hammadi könyvtár irataiban nem fordul elő a kifejezés. Ezt pél-
dázandó elegendő talán a Siegert által szerkesztett Registerre utalni, amely a bibliai 
helyek felsorolásából egyszerűen kihagyta nemcsak a Gen 3, 21 vizsgálat alá vont 
terminusát, hanem az egész verset is.10

Másfelől köztudott, hogy az ember teremtésének kérdése, a bűnbeesés, az átok 
biblikus elbeszélései élénken foglalkoztatták a gnosztikus szerzőket, és a mitologi-
kus nyelven elmondott teológiájukhoz a biblikus beszámolókat és főként a páli teo-

10 Siegert 1982, 336.
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lógia elemeit használták (1Kor 15). Ezen tényből kiindulva három alapvető kérdést 
fogalmazhatunk meg.

1) Miért nem használták fel a bőrruha motívumát a szerzők és a traktátusok?
2) Milyen más motívum vagy koncepció áll az elmaradt bőrruha helyén a szöve-
gekben, amely alátámaszthatja az atyák véleményét?
3a) Az antignosztikus polémia mi alapján fogalmazta meg azt a véleményt, hogy 
a szerzők azonosították a testet és a bőrruhát?
3b) Van-e más hagyomány, amelyet a gnosztikusokhoz hasonló érvek alapján 
cáfoltak? És ha igen, lehetséges-e, hogy a cáfoló atyák azonosságot vagy hason-
lóságot láttak a cáfolt tanítások között?

Az első kérdésre adandó válasz puszta feltevéseken alapulna, ezért eltekintek tőle. 
A harmadik már túlmutat a források elemzésén, és a keresztény teológia hagyomá-
nyára vonatkozik. A második kérdésre azonban már körvonalazható egyfajta válasz 
– a bőrruha helyén alkalmazott motívumok vizsgálatával, és ez a harmadik kérdé-
sünkhöz is közelebb visz. 

A következőkben egyetlen szöveg részletes elemzése helyett néhány olyan 
példát mutatok be, amelyek mindegyike kapcsolatban állhatott vagy kapcsolatba  
hozható a kortárs keresztény értelmezésekkel, vagy egy motívum, vagy egy hipote-
tikusan feltételezett közös forrás vagy hagyomány segítségével.

III.1.
Ha értelmezni próbáljuk a mitologikus narratívákat, akkor szinte magától értető-
dő módon adódik az a megoldás, hogy az állatalakú arkhónok és néhány esetben 
a démonok által megalkotott test szimbolikája hordozza azt a funkciót (pl. János-
apokrüphon, a Cím nélküli irat vagy Az arkhónok hüposztaszisza c. iratokban), amit az 
állatbőrbe öltöztetett test hordoz az egyház hagyományában. Ha ez a feltételezés 
helyes, akkor az állatalakúság és a bibliai beszámolóban az állati eredetű bőr között 
találtak összefüggést a mitologikus szövegek szerzői. A valószínűsíthető kapcso-
latot erősítheti, hogy az arkhónok jellemzésében visszatérő elemek a különböző 
szenvedélyek és vágyak, és a primér szövegekben találunk arra hivatkozást, hogy 
ezeket ültették el a teremtett emberben (pl. János-apokrüphon).

III.2.
Ha az antropogóniai konstrukciók egésze alapján közelítünk a kérdéshez, akkor 
érdemes olyan szöveget vizsgálni, amelyet nagy valószínűséggel ismerhettek a szer-
zők.

A János-apokrüphon protológiai mítoszát ismerte Irenaeus (Adv haer 1, 29) – felté-
telezhető az is, hogy a szöveg egészét vagy a ma ismert irat egyik variánsát használta 
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cáfolatának megírásához. A feltételezés egyik gyenge pontja az, hogy az apokrüp-
hon a séthiánus hagyomány része, és nem az atyák által említett valentiniánus ira-
tokhoz tartozik. A második pedig az, hogy az egyházatya nem tér ki az antropoló-
giai tanok bemutatására sem az irat bemutatásakor, sem a későbbiekben.

Az apokrüphon antropogóniai leírásában jelenik meg az az azonosítás, amely 
feltételezhetően szerepet játszott az egyházatya véleményében. A mitologikus tör-
ténet szerint, miután Ádám megkapta a fenti világból érkező, és az arkhónokénál 
magasabb rendű ismeretet hordozó pneumatikus részt, az arkhónok is felismerték, 
hogy teremtményük már nem áll hatalmuk és befolyásuk alatt. Hogy mentsék ha-
talmukat, tanácsot tartottak, összekeverték az elemeket (tűz, föld, víz, láng), és 
Ádámot „a halál árnyékába vitték, és ismét alkottak egy formát [πλάσις] földből, 
vízből, tűzből és szellemből, vagyis az anyagból, a sötétségből, a vágyból és az el-
lenséges lélekből. Ez a béklyó, a test alakjának [a teremtett testnek] a sírja, amelybe 
az embert öltöztették, ez az anyag fogsága” (BG 55,2-13 és párh.):11

a]u ?[nt]F ? [e]H ?o ?u ?n eqai +bes \ mpmou aueire \ nkeplasis 
\ nkesop ebol de Hm pkaH m\ n pmoou m\ n pkwHt m\ n 
pep\ n\ a ete pai + pe ebol Hn qulh m\ n pkake m\ n te-
piqumia m\ n pep\ n\ a nantikeimenon tai + te tm\ r\ r pai + 
pe p\ m\ Haou nte peplasma mpswma pai + ntautaaF 
Hi +wwF \ m\ prwme epswnH \ n\ qulh

Itt megjegyezhetjük, hogy a Gen 2,7 szövegére épülő tanítás abban az esetben hoz-
ható kapcsolatba az irenaeusi beszámolóval, egyszersmind a Gen 3,21 értelmezési 
hagyományával, ha megfeleltethető egymásnak az Irenaeus szerint a gnosztikusok 
által elgondolt érzéki test, másfelől pedig a mitikus elbeszélésben szereplő, az ark-
hónok által a négy elemből alkotott (anyagi) test. Ezt erősítheti az, ha a platonikus 
eredetű test-sír szimbolikát használó értelmezésben a felöltöztetés terminusára he-
lyezzük a hangsúlyt, amely egyértelművé teheti a kapcsot a bibliai terminológiával, 
azzal a különbséggel, hogy a mitologikus leírásban az arkhónok a testbe öltöztetik 
a magasabb rendű ismerettel rendelkező Ádámot.12 Más szóval, ha ez a feltételezés 
helyes, akkor a motívumban a mítosz szerzőjének invenciójára ismerhetünk, mert 
a bőrruha értelmezéséhez összekapcsolta az elemekből alkotott test mitologikus 
koncepcióját, és ezen keresztül használta fel értelmezéséhez a platonikus toposzt is.

III.3.
A hereziológiai irodalomban több példa utal arra, hogy a gnosztikusok között is 
elterjedt volt az a főként apokrif iratokból ismert elképzelés, amely szerint a paradi-

11 Wisse-Waldstein 1995, 120-122.
12 Plese a platonikus hagyomány mellett a sztoikus mentális koncepcióra is utal, pl. Plese 2006, 129.
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csom a földi szférán túl, az egekben található. Megemlíthető pl. Irenaeus (Adversus 
haereses I, 5, 2) ellenfele (vélhetően Ptolemaiosz), aki a harmadik ég felett, vagy The-
odotosz, aki Alexandriai Kelemen szerint a negyedik égben lokalizálta a paradicso-
mot (Excerpta ex Theodoto 51, 2). A primér forrásokban is megfigyelhető ez a képzet: 
a János-apokrüphon, a Cím nélküli irat és Az arkhónok hüposztászisza c. traktátusokban 
is olvashatók égi helyként elképzelt paradicsomról beszámolók, bár pontosan nem 
határozzák meg a helyzetét. 

Közös elemként azt feltételezem, hogy a paradicsomból a földi világba való át-
helyezés szimbóluma vehette át a biblikus bőrruha motívumának helyét, ameny-
nyiben az átok és a kiűzés bibliai motívuma a mítoszokban a levetéssel, a paradi-
csomból a káosz, a halál, a sötétség birodalmába vetéssel hozható párhuzamba.13 
Ha ez a felvetés helyes, akkor a mitologikus leírások a térbeli mozgással is kifejezik a 
létállapot megváltozását, amely egyszerre vonatkozhat a pszichikus és khoikus köz-
ti átmenetre, a zuhanás vagy levetés szimbolikáján keresztül pedig a paradicsomi 
állapot és a testi lét vagy testi ruhába öltözés közötti különbségre.

III.4.
A szégyenbe öltöztetés motívuma a fentebbiekkel szemben jóval egyértelműbb 
kapcsolódási pontot kínál a biblikus hagyományban szereplő bőrruha felöltésé-
hez (t- Hi- felöltözik / felöltöztet,14 és kwk, kek-, kak aHhu levet / 
levetkőztet,15 és  Sipe szégyen;16 a  t- Hi- intr. alakját [sahidi] használták a gör. 
περιβάλλειν [Mt 25,36] fordításában, trans. alakját a Gen 3,21 fordításában [sahidi 
és bohairi17]). A motívum használatában két nagyobb irány különíthető el: vagy a 
szégyen levetését, vagy a felöltését találjuk a forrásokban.18

A szégyen terminusát általános értelemben is használják a szövegek, ebben az 
esetben az evilági emberi lét szimbólumaként (pl. Bronte, Péter Apokalipszise, 
Exegesis Animae, Séth 2. Logosza).

13 A mitologikus rendszerek égi világát jellemző struktúrák kialakításában számos kortárs hagyomány 
játszott szerepet, amelyek részletes bemutatására jelen tanulmányban nem térek ki. A fenti hipotézist 
talán támogathatja a páli raptusról írott újszövetségi beszámoló (2 Kor 12,2-4). Ha a feltételezésem 
helyes, akkor a páli recepciótörténet részeként vehetők figyelembe a fent említett szövegek. 

14 Az előfordulásaihoz lásd Siegert 1982, 97-98.
15 Siegert 1982, 29-30.
16 Siegert 1982, 143-144 és Crum 1939, 576b-577a.
17 Crum 1939, 394 a-b.
18 A szövegek ismerik a szégyenbe öltözés ellenpontjaként is értelmezhető dicsőségbe vagy dicsőség-, 

ill. fényruhába öltözés motívumát is, vagy a lélek igazi ruháját (pl. Hiteles Tanítás). Ezek a motívumok 
a legtöbb esetben az eredeti, égi hazába vagy állapotba jutást fejezik ki. Értelmezésükben alapvető 
szerepet kapott a paradicsomi, üdvözült vagy megszabadult állapot. A fent részletesebben bemuta-
tott szégyen-motívummal éppen ellentétes módon, de az értelmezés szerves részét alkotja az ádámi 
szimbolika – csakhogy e motívum bemutatása meghaladja a jelen tanulmány kereteit. A dicsőségbe 
öltözés a keresztény hagyományban is jelentős szerepet kapott, a későbbiekben Órigenész kapcsán 
utalok majd a hagyománytörténetre. 
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A szégyen motívumának talán leginkább kifejező értelmezését a Tamás szerinti 
evangélium 37. logionjában olvashatjuk. A mondás Jézus és a tanítványai apokrif  
dialógusát őrizte meg: „a tanítványok mondták: Mikor jelensz meg nekünk, és  
látunk téged? Jézus mondta: Ha meztelenre vetkőztök szégyen nélkül, és veszitek 
ruháitokat, és a lábaitok alá teszitek azokat, mint a kicsiny gyermekek, és megtapos-
sátok azokat, akkor meglátjátok az Élő fiát, és nem fogtok félni.”19 (39, 27-40, 2.)20

peJe neFmaqhths Je aS \ nHoou eknaouwnH ebol 
nan  auw aS \ nHoou enanau erok/ peJe \ i\ s Je Hotan 
etet\ nSakek thut\ n eHhu \ mpet\ nSipe auw \ ntet\ nFi 
\ nnet\ nSthn \ ntet\ nkaau Ha pesht/ \ nnet\ nouerhte 
\ nqe \ nnikouei \ nShre Shm/ \ ntet\ nJop\ J\ p \ mmoou 
tote ? [tet]n ?a ?n ?a ?u epShre \ mpetonH auw tetna\ r 
Hote an

A logion középpontjában a szégyen nélküli meztelenség, a gyermekekhez való 
hasonlóság és a félelem nélküli istenlátás áll. A kutatástörténetben két nagy ér-
telmezési irány alakult ki a szövegrész körül: vagy a keresztséggel (a közösséghez 
tartozással/a királyságba való belépéssel),21 vagy a korai keresztény hagyományban 
megjelent enkratita irányzattal hozták kapcsolatba, és ebben az esetben a megvál-
táshoz és az aszcenzióhoz szükséges előkészületek összefoglalását olvashatjuk ben-
ne.22

Elemzésünk szempontjából két kulcsot találunk a továbblépéshez. Először is 
azt kell kiemelni a logion értelmezésében, hogy a látszólag a szemérmességre való 
utalás mögött az istenlátáshoz vezető út feltételeiről olvasunk, és ezen az úton ki-
tüntetett helye van a szégyen nélküli meztelenség állapotának. Másodszor pedig 
azt, hogy a meztelenség-motívum a vélhetően újszövetségi párhuzamokra építő 
gyermeki ártatlanság és bűntelenség állapotát írja le, amely lehetővé teszi, hogy az 
istenlátás félelem nélkül mehessen végbe.

Az apokrif evangéliumban a levetkezés és felöltözés szimbolikája több logion-
ban is megjelenik. A ruha levetése és a földi test letétele közötti párhuzamra a 21/a 
logion ad példát, de a szégyen motívumának használata nélkül (36,34-37,6):23

Mária mondta Jézusnak: Kire hasonlítanak tanítványaid? Mondta, hogy olya-
nok, mint a kisgyermekek, akik egy olyan földön vannak, ami nem az övék. 

19 Hubai Péter fordítása kisebb módosítással (l. Hubai 1990, 68).
20 Layton–Lambdin 1989, 68.
21 Smith 1966.
22 De Conick–Fossum 1991.
23 Layton–Lambdin 1989, 62.
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Amikor a föld urai eljönnek, azt mondják: adjátok vissza a földünket. Ők me-
zítlenre vetkőznek előttük, hogy azt nekik hagyják, és nekik adják a földjüket.24

peJe mariHam \ n\ i\ s Je enekmaqht ?hs eine \ nnim/ peJaF/ 
Je eueine \ nH\ nShre Shm/ euGelit/ auswSe etwou an 
te Hotan euSaei \ nGi \ nJoeis \ ntswSe senaJoos Je 
ke t\ nswSe ebol nan  \ ntoou sekakaHhu \ mpou\ mto 
ebol etroukaas ebol nau \ nseT touswSe nau 

A logion egyfelől a gyermekség és a tanítványság azonosságát példázza, de a levet-
kezés a föld urai előtt történik. Ha elfogadjuk Smith véleményét, akkor a kopt ter-
minusok etimológiája, a világ elhagyása és a meztelenség/meztelennek lenni kapocsként 
szolgálhattak a fordításhoz.25 Ha a gnosztikus hagyományban elterjedt toposzok 
alapján olvassuk a mondást, akkor a föld urai egyértelműen az arkhónokra vonatkoz-
tatható, a levetkőzés pedig a test letételének szükségességére,26 akár a szexualitásra,27 
akár a keresztségre28 is utalhat.

A két logion közötti különbséget úgy foglalhatjuk össze Smith értelmezése sze-
rint, hogy míg a 37. logionban a keresztség teológiájának antropológiai dimenziója 
a domináns, addig a 21-ben a kozmológiai aspektus került az előtérbe.29

A logionok vizsgálatát röviden összefoglalva, azt mondhatjuk, hogy a szégyen 
levetésének értelmezése a földi ruha, a test levetésének feleltethető meg, és célja 
egy még ebben a világban vagy a jövőben bekövetkező istentapasztalat. Mindkét 
mondásban hangsúlyos a gyermekség állapota és az, hogy a földi ruhát, amely az 
első logionban a szégyennel áll kapcsolatban, le kell vetni.

A Cím nélküli irat a világ eredetéről c. traktátus (NHC II,5) jelentőségét az adja, 
hogy szerzője az antropogóniájában is fontos szerephez juttatja a szégyenbe öltözés 
kifejezését. A paradicsomi történet mitologikus variánsában a gyümölcsevés követ-
kezményeit kommentálja a szerző, amikor Ádám és Éva ettek (119,11-16):

Aztán megnyílt az értelmük (νοῦς), mert amikor ettek, az ismeret fénye ragyo-
gott rájuk. Amikor felöltötték a szégyent, megértették, hogy mezítelenek az is-
meretben (γνῶσις). Amikor kijózanodtak, látták, hogy mezítelenek, és megkí-
vánták egymást.30

24 Hubai P. fordítása módosítással (Hubai 1990, 65).
25 Smith 1966, 235.
26 Schenke 1960.
27 Kee 1963.
28 Smith 1966.
29 Smith 1966, 236.
30 Bethge 1989, 75.
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tote apounous ouwn  \ ntarououw/m gar apouoein 
\ ntgnwsis \ r ouoein nau \ ntarouT Hiwou \ mpSipe au-
eime Je neukakaHhu atgnwsis \ ntarou\ rnhfe aunau 
eroou Je sekakaHhu aum\ rre nouerhu

A szerző a bibliai szöveget magyarázza, de összekeveri a jól ismert elemeket. Az 
értelem megnyílása áll a szemek megnyílása helyén, az ismeret közös elem, de itt a 
fény felragyogásával áll összefüggésben. A szégyen megjelenése – a bibliai beszá-
molóhoz hasonlóan – a gyümölcsevést követi, de itt az ismeret hiányának felisme-
rése miatt következik be. A kijózanodás az értelem megnyílásának motívumát szövi 
tovább, de az utolsó mondat meztelensége már a testi szintre érkezik, és ezért von 
maga után testi, érzéki vágyat, amely az egyesüléshez és a nemzéshez vezet.

A szégyennel összekötött felöltözés a Gen 3,21-re mutat előre, vagyis filológiai 
érv alapján juthatunk a felöltöztetés bibliai motívumához, és összekapcsolhatjuk az 
itt megjelent szégyent és a bibliai bőrruhát. 

A traktátusban később is előfordul a kifejezés (119,31), amely szorosan kapcso-
lódik a bibliai történethez írott kommentárhoz, de értelmezésében domináns sze-
repet játszik a fentebb megalapozott jelentés. A motívum értelmezéséből ki kell 
emelni, hogy a mitologikus szöveg a bibliai történethez képest olyan értelmezést 
hordoz, amely a bibliai bűnbeesés után bekövetkező meztelenséget és az ezt követő 
elrejtőzést egyértelműen szégyenként értelmezi, és ehhez a bőrruhába öltöztetést 
kapcsolja. Talán egy olyan hagyományt kommentál, amelyben ez az azonosítás már 
megtörtént (l. pl. a Jubileumok könyvét).

A Tamás szerinti evangéliumban olvasható mondásoknak s a Cím nélküli irat 
beszámolójának feltételezhető közös forrásához Alexandriai Kelemen vezethet el, 
aki megőrizte számunkra az elveszett Egyiptomi evangélium egyik részletét (Strom 
3,91). A logionként azonosítható részletben Szalomé a dolgok beteljesüléséről kér-
dezi az Urat, aki ezt feleli: „amikor megtapossátok a szégyen ruháját, és amikor a 
kettő eggyé válik: a férfi a nővel, [akkor] sem férfi, sem nő.”

A töredék az Ádám és Éva-tipológia egy sajátos variánsát kínálja, és a nem nélkü-
li, aszexuális vagy inkább androgün állapotra utal. Az idézet az enkratita tévedés 
bemutatása során hangzik el Kelementől, aki azt állítja, hogy Cassianus használta 
ezt a mondást azzal a céllal, hogy alátámassza a testtel együtt járó nemi vágy elve-
tését. 

Ha elfogadjuk Kelemen állítását, és azt is, hogy ez a logion ebben a formában 
hagyományozódott, akkor azt mondhatjuk, hogy a szégyen ruhájának vagy a test, 
vagy a nemiség feleltethető meg, a nem nélküliség pedig a jövőben bekövetkező 
állapot.

Elemzésünk szempontjából a logion azért is bír jelentőséggel, mert az idézett 
szavak alapján felvetődhet annak lehetősége, hogy az apokrif evangélium a mondás 
egy teljesebb formáját őrizte meg. A két nem egyesítéséről szóló mondás ugyan-
is szerepel a Tamás szerinti evangéliumban, de egy másik logion tartalmazza. Ha 
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elfogadjuk ezt a feltételezést, akkor sikerült azonosítanunk egy olyan pontot a ha-
gyománytörténetben, amely forrásként szolgálhatott a jelen alfejezetben vizsgált 
szövegek közös motívumához.

Általánosan elfogadott a kutatók között, hogy a mondás az enkratita hagyo-
mányt képviseli,31 amely az üdvösségre törekvés szélsőséges formájaként el- és meg-
vetette a testet, és minden testiséget radikálisan elutasított. A mondást e szemszög-
ből értelmezve, a szégyen ruhája a bőrruhának vagy akár a testnek feleltethető meg, 
amelynek levétele visszafelé teszi járhatóvá a teremtettség bűn előtti állapotát, de 
olyan módon egyesítve a két nemet, hogy az eredeti emberré, Ádámmá válnak, aki 
mellett még nem áll Éva, hanem – ahogyan erre több forrás is utal – a két ősszülő 
még egy.32

Ha elfogadjuk a kutatók között elterjedt véleményt, akkor azt mondhatjuk, 
hogy a megcélzott paradicsomi állapot a bűnnélküliség, ártatlanság és a primor-
diális aszexuális androgünitás között von párhuzamot, és az idézett szövegben a 
két nem egysége jeleníti meg ezt az állapotot. De ha visszakanyarodunk a bibliai 
szöveghez, akkor feltételezhető az is, hogy a Gen 2,24 („a kettő egy test lesz”) és 
a Gen 1,27 („megteremtette az embert saját képmására”) kommentárjával állunk 
szemben.

Ha ez a feltételezés helyes, akkor a Cím nélküli irat antropogóniájának egyik 
forrását sikerült azonosítanunk a vizsgált logionok hagyományában, amelyben a 
szégyenbe öltöztetés a bibliai elbeszélésben szereplő bőrruhába öltöztetés helyét 
vette át.

IV.1.
A kortárs egyházi hagyományokban a bőrruha értelmezésében öt nagyobb irány 
különböztethető meg,33 melyek közül a vizsgálat szempontjából Órigenész tanítá-
sa és főként a nevéhez kapcsolt tanításokból összeállított origeniánus hagyomány34 
bírnak kitüntetett jelentőséggel. 

A kérdéskör megközelítésében lényeges kiemelni néhány alapvető szempontot. 
A leginkább elterjedtnek mondható irányzatban az atyák a teremtett ember méltó-
ságának kifejezésével a dicsőséges állapotot írták le, az angyali állapothoz hason-
lítva Ádámot vagy az emberpárt, és a bűnben a dicsőség elvesztését, a bőrruhában 
pedig a haladóságot hangsúlyozták.35 A bűnbeesés előtti állapot leírásában vagy a 

31 Pl. Quispel 1981.
32 Ádám és Éva eredeti egységének motívuma megjelenik pl. az Ádám-apokalipszisben. A motívum át-

tekintő és részletes értelmezéséhez l. pl. Klijn 1962.
33 Az összefoglaló jellegű áttekintéshez l. pl. Louth–Conti 2001, 88-89.
34 Ehhez lásd pl. Bienert 1978, 6-25.
35 Talán Szent Efrém himnuszában tűnt fel először a templom és a paradicsom felépítése közötti párhu-

zam, vélhetően Ádám és Krisztus papi szerepére alapozva: eszerint a szentek szentje és az élet fája, 
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mezítlenség36 vált hangsúlyossá, vagy a dicsőséges ruhába öltözés, ami az Ádám 
által betöltött papi, prófétai és királyi dicsőségre alapozódik.

Az angyali, fényszerű dicsőséges állapot mellett jelent meg a gyermekként el-
gondolt első emberpár (pl. Irenaeus37), melynek legfőbb tulajdonsága a bűntelen-
ség mellett a nevelésre és ezzel az üdvgondozásra szoruló gyermeki ártatlanság 
volt. A bűnbeesés az isteni pedagógia eszköze annak érdekében, hogy az ember 
felnőhessen a tökéletességhez. Megjegyezhetjük röviden azt is, hogy a legtöbb 
kommentátor állati eredetűnek tartja a bőrt, de Isten készíti az emberpárnak: Szent 
Efrém Genesis-kommentárjában Isten alkotásaként tűnik fel, a Kincsesbarlang szer-
zője pedig a fa lehántott kérgeként38 magyarázza.

Ha Órigenész fennmaradt műveinek a bőrruha értelmezéséhez kapcsolódó szö-
vegeihez fordulunk,39 akkor két alapvető megállapítást tehetünk.

Az egyik, hogy az öt, számba vehető passzusból40 három megfelel a kortárs ha-
gyománynak, s a kanonikus értelmezést tükrözi. A Leviticushoz írott homíliában41 
Órigenész a halandóság (vagy pontosabban a halál) jeleként értelmezi a bőrruhát, 
amit az emberpár a bűn miatt vett magára, és amely a test gyarlóságát és romlandó-
ságát mutatja. Ez az allegorikus értelmezés illeszkedik az egyház hagyományába, 
ahogyan az is, hogy Órigenész állatbőrként azonosítja a ruha anyagát. Áron ruháza-
tával (a hit és a szentség ruhája) szemben a bőrruha a törékenység, a boldogtalanság 
és a halandóság szimbóluma.

Másik megállapításunk az lehet, hogy a teológus olyan véleménynek is hangot 
adhatott, mely nem illeszkedik az egyház hagyományához, és az elítéléséhez veze-
tett. Jacobsen véleményét összefoglalva azt mondhatjuk, hogy ha a mopszuesztiai 
Theodórosznál fennmaradt töredéket (Quaestiones in Genesim 39) s az atya Kelszosz 
ellen írott művét (4,40) vesszük vizsgálat alá, akkor felmerülhet a test és a bőrruha 
azonosításának koncepciója.

A Kelszosz ellen vonatkozó részében a platonikus hagyománnyal szemben fejti ki 
véleményét, a testiség és a halandóság aspektusát helyezve előtérbe:

 
és annak az elbeszélésnek, miszerint a paradicsomkertből kiűzött ember bőr-
ruhába öltözött, amit az emberek törvényszegése miatt készített Isten a bűnö-
söknek, még inkább kimondhatatlan s misztikus értelme van, mint a platóni 

a függöny és a tudás fája, a szentek szentje és az édenkert, illetve és az udvar és a külső világ között 
vonható párhuzam.

36 Érdemes megjegyezni, hogy a mezítelenség koncepciója a későbbi origeniánus hagyományban (pl. 
Evagriosznál) fontos szerephez jut, és az értelem mezítlenségének elgondolásában köszön vissza.

37 Ehhez vö. pl. Jacobsen 2005 és Steenberg 2004.
38 Kincsesbarlang 1985, 11. (Ford. Ormos I.).
39 A legújabb szakirodalomból lásd pl. Jacobsen 2006 és Jacobsen 2008. 
40 In: Biblia Patristica 3, 42.
41 Vö. Órigenész, Hom Lev 6, 2, 276-8.



118

III. évf. 2011/3-4.

megfogalmazásnak a lélek alászállásáról, miszerint a lélek szárnyát veszíti, ide 
ragadtatik, amíg csak valami szilárd dologba nem kapaszkodik.42

Dechow véleménye szerint akkor, amikor Órigenész a nagyobb misztériumról be-
szél, csak lehetséges értelmezésként említi a test és a bőrruha azonosítását, amelyet 
a feltámadott testi formába vetett hite alapján tartott nagyobb misztériumnak, de 
ellenfelei, mindenekelőtt Theophilosz, majd Epiphaniosz támadásának egyik pont-
jaként ez szolgálhatott.43 Röviden, azt állapíthatjuk meg, hogy lehetséges olyan
olvasata az órigenészi szövegnek, amelyben a platonikus lélekbukás mítoszának  
következményeként az alexandriai teológus azonosította a bőrruhát és a testet.  

IV.2.
Az Órigenész elleni polémia és az origeniánus hagyományt elítélő határozat egyik 
pontja éppen a test értelmezése körül bontakozott ki, amelynek lényegi eleme volt 
a Gen 3,21 értelmezése is.44 Mivel Órigenész Genezis-kommentárja nem maradt 
fenn, ezért a kutatók véleménye megoszlik arról, hogyan is értelmezhette a verset 
Órigenész, és hogyan értelmezték Órigenész értelmezését az azt vitató atyák és te-
ológusok. 

Jeromos 124. levelében azt írja az eretnekséggel megbélyegzett tanításról (124,3), 
hogy eszerint a Gen 3,21-ben említett bőrruhák az emberi testet jelentik.

Órigenész tanításának rekonstruálásában Methodiosz45 és Szalamiszi Epiphani-
us46 is azt a véleményt képviselték, hogy Órigenész szerint a bőrruha és a test azo-
nosítható (a Panarionban Epiphanius a lélek testbe bukásának tételére koncentrál). 
Az Ancoratus 62.2.1-ben ezt írja a kifogásolt nézetről: „a test húsból lévő bőrruháját, 
vagyis magát a testet” (χιτῶνα δερμάτινον τὸ σαρκῶδες τοῦ σώματος ἢ αὐτὸ τὸ 
σῶμα).47

A kritikusok között a gázai Procopius Genesis-kommentárjában az allegorikus 
értelmezés cáfolatában48 azt írja, hogy az allegoristák három embert vagy inkább 
emberi állapotot különböztetnek meg a paradicsomban: a Gen 1,26 „képmás sze-
rint teremtett” emberét – ami a lélek (τὴν ψυχήν); a földből valót – ami ‘finom’ 
testtel bír (Gen 2,7); és végül a fénylőt, fényszerűt  (αὐγοειδής).49

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy az origeniánus hagyomány elítélésének 

42 Órigenész 2008, 292. (Ford. Somos R.)
43 Dechow 1984, 318. 
44 Ehhez lásd pl. Clark 1990.
45 Vö. A feltámadásról 1,4,2-3.
46 Vö. Ancoratus; hasonlóan a Panarion 64,4,9-ben és a jeruzsálemi Johanneshez írt levélben, vö. Jero-

mos, Ep 51.
47 In: TLG (Diogenes).
48 PG 87,1:221AB.
49 Ehhez lásd Dechow 1984, 320 és Heidl 2001.
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egyik részét adta a test és a bőrruha azonosításának koncepciója. Mivel Órigenész 
fennmaradt műveiből ez nem következik magától értetődően, ezért feltételezhe-
tő, hogy vagy az origeniánus hagyományban jelent meg ez az értelmezés, és az  
elítélő atyák nem tettek különbséget Órigenésznek, ill. későbbi követőinek tanításai  
között, vagy csak tulajdonították neki a tanítást. Az elítélő vélemények másik vissza-
térő eleme az, hogy ha nem név szerint hivatkoznak Órigenészre, akkor a tanítás 
forrásaként az allegorikus exegetikai módszert idézik, vagy egyszerűen az allego-
ristákról beszélnek.

V. Összefoglalás

A szövegek alapján úgy foglalhatjuk össze a vizsgálat eredményeit, hogy 1) árnyal-
nunk kell az egyházatyák polémiáinak tárgyát, mert a mitologikus tanításokból hi-
ányzik ez a referencia. A primér források a szó szoros értelmében nem térnek ki a 
bőrből való ruhába öltöztetés kérdésére, de fellelhetők olyan motívumok, szimbó-
lumok és értelmezések, amelyek illeszkedhetnek az atyák által támadott nézethez. 
Azt azonban állíthatjuk, hogy a mitologikus teológiák használják az egyház hagyo-
mányában elterjedt motívumokat és a keresztény teológia elemeit is.

2) A test és a bőrruha azonosításának toposza nemcsak a gnosztikus nézetek  
elleni polémia eszköze volt, hanem a keresztény hagyományon belül is megjelent.  
A toposz az Órigenész és az origeniánus hagyomány elleni polémiát jellemzi.

3) Mivel mindkét kifogásolt bőrruha-értelmezés azonos eredetre mutat, feltéte-
lezhető, hogy alexandriai környezetben jelent meg, és kialakulásában nagy szere-
pet kapott nemcsak a test megvetését és leértékelését hangsúlyozó enkratita hagyo-
mány, hanem az allegorikus szövegértelmezési módszer is.

4) Ha feltevésem helyes, akkor a bőrruhával kapcsolatba hozható a szégyen  
ruhájának szimbolikája, amelynek nyomai mind a keresztény, mind a gnosztikus 
források között megjelentek. Az antik gnózis primér szövegeinek antropogóniai 
mítoszában is szerephez jutó kifejezés nemcsak Ádámot vagy az első emberpárt, 
hanem általában az emberi állapotot is jellemzi. Ha a fentebb vázolt rekonstrukció 
helyes, akkor a motívum a logionok hagyományához vezet vissza, és alapformájá-
ban a bibliai teremtés-elbeszéléssel hozható összefüggésbe.

5) Végül a bőrruha értelmezéséhez szorosan kapcsolódó, de a dolgozatban csak 
röviden érintett kérdést szeretném illusztrálni egy, Órigenésztől származó idézet-
tel. A részben az Ádám–Krisztus tipológián, részben a páli feltámadási teológia 
exegézisén alapuló sorok az apokatasztaszisz órigenészi tanításának kontextusában 
hangzanak el, de akár a keresztség szimbolikájára, akár a végidőkre is vonatkoz-
hatnak: „Ahogy tehát Krisztus a lélek öltözete, úgy joggal, értelmesen mondha-
tó a lélek a test öltözetének. Ez a díszruha az, ami halandó természetét befedi és 
betakarja.”50

50 Órigenész 2003, 130. (Ford. Somos R.)
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Csaba Ötvös
The Interpretations of the Garments of Skin in the Early Christian and Ancient Gnostic Tra-
ditions.

According to the Mosaic account the Lord God made for Adam and his wife garments of skin 
and clothed them (Gen 3,21). The interpretation and meaning of the garments of skin was 
much disputed in the early Christian centuries. This paper concentrates on the first part of the 
reception history of this biblical verse in the early Christian literature and the Gnostic trac-
tates from Nag Hammadi. In the centre of the investigation is an argument drawn from the 
polemical writings – which is the identification of the garments of skin with the physical body of 
the created man – and I made an attempt to explore its place and context in the controversies 
between the Christian and Gnostic traditions, on the one hand, and among the several differ-
ent Christian traditions, on the other.

At first, I look for this argument in the Church Fathers’ polemical works to reconstruct the 
point of view of contemporary Fathers (Irenaeus and Clement of Alexandria) on the Gnostics’ 
opinion. In the second main part, I turn to the primary sources but because of the absence of 
any reference to biblical verses, the scope of research has had to be extended to cover not only 
the terminology but also the concepts in the Gnostic mythological theologies concerning the body 
of the earthly man (the body created by the archons and the clothing metaphor). Last, I sketch 
the place and development of the aforementioned theme in the controversy against Origen and 
the Origenian tradition in the Christian theology.

On the basis of the results of this short exploration, the identification of the garments of skin 
with the physical body can be regarded as a recurrent topos in the Christian polemical lite-
rature. At first it appeared in the controversy against the Valentinian authors in the heresio-
logical literature but later it fulfilled a similar function against Origen’s and the Origenian 
interpretation. The examined concepts entail questions about created man’s nature, but these 
questions are preceded by another, namely, the question of being able to see God.


